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zahrada  
v květnu

10 úkolů  
do zahrady

trávník
Ve dnech, kdy není příliš horko, založte nový 

trávník. Starší přihnojte, pravidelně ho sekejte a 
zavlažujte.

Růže
V květnu můžete sázet růže s kořenovým balem. 

Po výsadbě je nezapomeňte důkladné zalévat. 
Starším růžím na záhonech dopřejte dostatek 

vláhy a dávku hnojiva.

trvalky
Zakládejte květinové záhony, vysazujte trvalky s 
kořenovým balem, vždy alespoň 3 ks z jednoho 
druhu. Trvalky kvetoucí na jaře po odkvetení 

rozmnožíte dělením trsů.

Pokojové rostliny
Přesazujte pokojové rostliny, vysazujte květinové 
misky, závěsné nádoby a střihejte popínavé druhy. 

Cibuloviny
Odkvetlým jarním cibulovinám odstraňte zbytky 

květů, dopřejte jim dávku hnojiva. Vysazujte 
druhy kvetoucí na podzim.

Okrasné keře
Po odkvetení proveďte řez zlatice a okrasného 

rybízu, zlatici můžete i vytvarovat.

Jehličnany
Vysazujte jehličnany s kořenovým balem. Vyberte 
si zamračené, vlhčí dny. Po výsadbě nezapomeňte 
na důkladnou zálivku. Starší jehličnany přihnojte.

Skalničky
Vysazujte nové druhy, zakrslé jehličnany i listná-

če. Odkvetlé kobercové skalničky ostříhejte.

Břehy
Na břehy jezírek a zahradních potoků vysaďte 

vlhkomilné trvalky. S výsadbou vodních rostlin 
počkejte na druhou polovinu měsíce.

Živé ploty
Tvarujte živé ploty z listnatých dřevin (nebo 

vysaďte nové), zkontrolujte jejich stav a dopřejte 
jim dávku hnojiva.

Středomoří na terase. Středomořské 
rostliny lze u nás pěstovat ve vegetačních nádobách 
na terasách, ale i v zahradách během léta. Na zimu 
je třeba je přenést do chladné světlé místnosti. 
Často jde o krásně kvetoucí druhy, mnohé vynikají 
pěknými listy či plody (citrusy). K nejhezčím patří 
oleandry, bugenvilea, durmany, olověnec, lilek, 
agapant, ale také libora, ibišek či vavřín. Potřebují 
slunné a teplé, dobře chráněné místo, kvalitní 
substrát s dlouhodobě působícím hnojivem, a také 
dostatečně prostorné terakotové nádoby. Začátek 
května se hodí pro přesazování i řez těchto rostlin.

Zahradník radí 
Na prázdná místa v záhonech rychle 
zasejte rostoucí letničky: aksamitníky, 
černuchy, slunečnice, krásenky či měsíček.
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Byt & zahRada

záplava květů. Šeřík (Syringa vulgaris) nekvete 
vždy tak, jak by mohl. Důležité je, aby rostl na slunném 
místě, ve stínu kvete nejméně. Potřebuje i dostatek 
prostoru. Každoročně šeřík bohatě kvete jen v pro-
pustných, mírně vlhkých a výživných půdách s vyšším 
obsahem vápníku. Často se zanedbává řez, který 
kvetení ovlivňuje. Každoročně odstraňujte nejslabší 
výhonky s nejméně květy. Starší a nekvetoucí keře 
průběžně omlaďte silným zpětným řezem, týden po 
odkvetení. Odstraňujte i odkvetlé květy, tvorba semen 
dřevinu příliš vysiluje. Nežádoucí odnože odstřihněte 
přímo u kořene.

Barvy do oken. Do okenních truhlíků a dalších 
vegetačních nádob na balkóny vybírejte kvalitní a 
zdravě působící sazenice, bohatě olistěné s první-
mi květy či poupaty. Vyhněte se slevové nabídce a 
rostlinám s viditelnými známkami po škůdcích či 
chorobách. Výběr rostlin se musí přizpůsobit podmín-
kám místa. Na slunce jsou ideální muškáty, sanvitálie, 
sporýše, aksamitníky, surfinie či petúnie, do polostínu 
fuchsie, begónie, netýkavky, bakopy, okrasný tabák a 
další. Základem pěstitelského úspěchu je dostatečně 
velká vegetační nádoba s odtokovými otvory, případně 
samozavlažovací.

květinová louka. Během května je ideální 
příležitost na zakládání trávníků. V poslední době jsou 
trendem přírodní květinové louky. Zapadnou víc do 
venkovské zahrady, ale zajímavě působí i v té městské. 
Tato volba je ideální na plochy, kudy se nebude příliš 
procházet, nebo může být zajímavým místem dět-
ských her, určitě se však nehodí pro alergiky. Vhodná 
doba na zakládání je do začátku června a pak začátek 
podzimu. Důležitá je mírně vlhká a propustná půda, 
nejlepší je slunné místo. Květinová louka se v plné 
nádheře ukáže až po několika měsících. Stačí ji sekat 
čtyřikrát ročně.

zeď z levandule. Zkuste netradiční živý plot 
z některých bylinek, například levandule (Lavandula 
angustofolia). Hezky kvete, voní a láká motýly, navíc 
rychle roste a není drahá. Hezky olemuje vstup do 
domu či zahrady, oddělí záhony, případně trávník od 
dlážděné plochy. Vyhovuje jí teplé a slunné místo s 
humózní, propustnou půdou. Aby každoročně kvetla 
a měla kompaktní tvar, je nutný pravidelný řez, hlavně 
brzy zjara. Levanduli je vysazujte v průběhu května s 
kořenovým balem. Na vzdálenost 1 m umístěte 4–5 
rostlin. Po výsadbě je důležité je v teplých a suchých 
dnech zavlažovat. 

Čas gladiol. Konec dubna a začátek května je 
nejlepší na výsadbu gladiol. Kupte si co největší a 
zdravé hlízy bez známek chorob a výskytu škůdců. 
Gladioly prospívají v hlinitopísčité půdě, nebude se 
jim dařit v půdě podmáčené nebo kamenité. Důležité 
pro ně je slunné místo v závětří. Nikdy by se neměly 
pěstovat na tomtéž místě víc než tři roky. Hlízy je 
potřebné sadit do hloubky alespoň 10 cm, v sušších 
oblastech i hlouběji, vždy do skupinek. Gladioly jsou 
náročné na přísun vláhy a hlavně živin − závisí na tom 
kvalita jejich květů. Rostlinám je třeba zabezpečit i 
pevnou oporu.

výsadba rododendronů. Patří k nejkrás-
něji kvetoucím stálezeleným dřevinám. Vysazovat 
je lze i nyní, dokonce těsně před kvetením, případně 
částečně rozkvetlé. Vysazují se vždy jen s kořenovým 
balem. Důležité je pro ně vlhké místo v polostínu. 
Nedaří se jim na slunných a suchých místech a tam, 
kde jsou mělké kořeny vyšších stromů. Vysazujte je 
tedy pod hluboce kořenící dřeviny, které jim z půdy 
neodebírají vláhu. Nezbytný je kyselejší, mírně vlhký 
substrát. Po výsadbě je nezbytné je důkladně zalít a 
okolí namulčovat kůrou. Půda na záhoně s rododen-
drony se nesmí okopávat.

májové tipy
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